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ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛьНОСТІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛьНОЇ СЕРЕДНьОЇ ОСВІТИ  
В УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗМІН

Ковальчук В.І., Єрмак Т.М.
національний університет біоресурсів

і природокористування україни

в статті розкрито сутність поняття планування, вимоги до планування, функції планування. проаналізовано 
переваги програми розвитку навчального закладу та її відмінності від традиційного стратегічного (перспек-
тивного) плану. презентовано елементи програми розвитку ліцею № 157 м. києва, яка містить п’ять роз-
ділів та тематичні блоки до кожного розділу. кожен розділ містить мету, завдання та пріоритети роботи.
Ключові слова: планування, заклад загальної середньої освіти, план розвитку, програма розвитку, ліцей 
№ 157 м. києва.

постановка проблеми. значне прискорення 
темпів розвитку науки, техніки і вироб-

ництва, перехід від індустріальних до науково-
інформаційних та комунікативних технологій, 
динамічні зміни на ринках праці, товарів і по-
слуг вимагає ефективної організації цих новіт-
ніх цивілізаційних процесів. в управлінні ними 
винятково важливу роль відіграють керівники, 
менеджери різних рівнів. у нинішніх умовах 
реформування системи освіти для забезпечен-
ня конкурентоспроможності на ринку надання 
освітніх послуг гостро постає питання вмілого 
керівництва навчальним закладом [7]. у найшир-
шому плані мета управління закладом освіти по-
лягає у створенні необхідних умов для реалізації 
мети навчального закладу. конкретна мета-міні-
мум – забезпечити оптимальне функціонування 
освітнього закладу; мета-максимум – забезпечи-
ти його розвиток.

успішна реалізація цієї проблеми можлива 
лише за умови, що планування в закладі освіти 
здійснюється цілеспрямовано. проте керівництво 
багатьох навчальних закладів через зайву само-
впевненість не приділяє належної уваги розробці 
плану і тому змушене удаватися до «вольового» 
керування, що призводить до аврального режи-
му роботи і, у кінцевому рахунку, – до заниже-
ної якості результату. цілі таких керівників, як 
правило, змінюються щоденно, і їхній спосіб ро-
боти яскраво демонструє, як не потрібно реалізо-
вувати план [9].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
опису функцій управління присвячені роботи 
таких вчених як л. даниленко, Г. ельнікової, 
Ю. конаржевського, в. лазарєва, в. Маслова, 
п. худомінского та ін. підходи до планування ді-
яльності загальноосвітнього навчального закладу 
ґрунтовно розглядалися у роботах Є. Березня-
ка, н. василенко, Ю. васильєва, о. зайченко, 
т. Макарової, о. Мармази, о. пастовенського, 
о. томашевського, М. портнова, т. рабченюк, 
п. третьякова та ін. питання планування роботи 
загальноосвітнього навчального закладу розгля-
далися в. лунячеком, в. тереховим, М. турашем, 
М. Гадецьким, о. Сидоренком та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. 

реалії сучасної управлінської практики свід-
чать, що система управління у значній частині 
закладів загальної середньої освіти має серйоз-

ні недоліки: відсутня цільова основа системи; 
управління недостатньо орієнтоване на розви-
ток координаційних та комунікативних зв’язків; 
система управління не повною мірою враховує 
особливості та потреби шкільного середовища; 
ідеї гуманізації та демократизації мають пере-
важно декларативний характер; про модерніза-
цію управління більше говорять, ніж роблять, 
бо в більшості закладів не визначено технологій 
та методів якісних змін [1]. у значної частини ке-
рівників закладів не сформовано на достатньому 
рівні розуміння ролі й місця органів громадсько-
го самоврядування, існує певна неузгодженість 
в планах роботи, відсутнє стратегічне прогнозу-
вання розвитку закладу освіти.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
світлення сучасних підходів до планування ді-
яльності закладу загальної середньої освіти.

Виклад основного матеріалу заклад загаль-
ної середньої освіти у своїй діяльності керується 
конституцією україни, законами україни «про 
освіту, «про загальну середню освіту», іншими 
законодавчими актами україни, постановами 
верховної ради україни, актами президента 
україни, прийнятими відповідно до конституції 
та законів україни, кабінету Міністрів украї-
ни, наказами Мон, інших центральних органів 
виконавчої влади, рішеннями місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самовря-
дування, положенням про загальноосвітній на-
вчальний заклад та Статутом закладу [7]. 

управління закладом загальної середньої 
освіти передбачає певні функції. так, в. Маслов 
виділяє три групи функцій управління [5]. так, 
перша (цільова), як найбільш поширена, розгля-
дається з позицій структури циклу управління 
і включає всі його етапи: планування, організа-
цію, контроль, аналіз, регулювання. друга гру-
па (орнізаційнно-професійна), виділена на основі 
аналізу окремих напрямків змістовного боку ді-
яльності керівника закладу загальної середньої 
освіти, і включає наступні функції: керівництво 
навчально-виховної роботою, підвищення квалі-
фікації працівників школи, забезпечення зв'язку 
з навколишнім середовищем і організаційно-гос-
подарської і фінансової. третя група (соціально-
психологічна і правова) значне місце відводить 
аналізу соціально-психологічного аспекту управ-
ління. всі три групи, на думку автора, станов-
лять основу управлінської діяльності керівника 
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закладу загальної середньої освіти. конкретно 
зупинимось на плануванні діяльності закладу 
загальної середньої освіти.

планування – це заздалегідь намічений по-
рядок дій, необхідних для досягнення поставле-
ної мети. планування – це оптимальний розподіл 
ресурсів для досягнення поставленої мети. Слово 
«план» походить від латинського слова planum – 
площина, рівне місце [8]. планування діяльності 
закладу загальної середньої освіти є процесом 
визначення цілей і прийняття рішень про шляхи 
їх досягнення.

Сутність планування, як функції управління, 
складається в обґрунтуванні цілей і шляхів їх 
досягнення на основі виявлення комплексу за-
вдань і робіт, а також визначення ефективних 
методів, способів і ресурсів всіх видів, необхід-
них для виконання цих завдань та встановлення 
їх взаємозв'язку. безпосередньо планування ви-
значає зміст і певний порядок дій для тривалої 
діяльності навчального закладу та забезпечення 
стабільності його розвитку. планування дозволяє 
виявити проблеми, що існують і визначити шля-
хи їх подолання [2–4; 8–9].

М. поташник зазначає, що планування має 
комплексний характер і включає всесторонній 
аналіз роботи навчального закладу за попередній 
період, визначення головних завдань на новий 
період, прогнозування організаційно-педагогіч-
них проблем розвитку школи і основних напрям-
ків вдосконалення навчально-виховної роботи, 
особливостей функціонування і розвитку педа-
гогічного та учнівського колективів, матеріально-
технічної бази школи [8].

функція планування полягає у визначенні 
мети і шляхів її досягнення. планування є по-
стійним, а не одноразовим процесом, хоч і повто-
рюваною дією. теорія і практика менеджменту 
розглядає планування як стратегічну функцію, 
що охоплює всі ділянки діяльності навчального 
закладу.

проте формальне планування може створити 
ряд цінних і істотних чинників для успіху орга-
нізації.

1. якщо комплекс робіт вирішує конкретну 
задачу та направлений на кінцеві цілі управ-
лінської діяльності, то добре розроблені плани 
забезпечують їхнє досягнення. планування ви-
значає що, кого, коли, де, як, скільки і навіщо 
потрібно для досягнення даної цілі. таким чином, 
воно є засобом створення ланки між постановкою 
цілі і більш повним планом її реалізації.

2. планування дозволяє оцінити практич-
ні можливості досягнення цілей. воно є єдиним 
засобом формального прогнозування майбутніх 
проблем і можливостей.

3. планування полегшує пошук кращих 
і більш ефективних шляхів досягнення цілей ор-
ганізації.

4. планування виявляє і встановлює зони по-
тенційних проблем і несподіваних наслідків.

5. планування забезпечує основи для оцінки 
витрат і розробки бюджетів, календарних планів 
і ресурсів.

6. планування є основою для контролю. Щоб 
контроль був ефективним, його варто тісно 
пов'язати з плануванням. такий зв’язок є дуже 
важливим для забезпечення ефективності про-

цесу керування в цілому. ефективний кількісний 
метод його здійснення – це складання графіків, 
розкладів і бюджету.

7. планування допомагає визначити потріб-
ні робочі взаємодії і взаємовідносини. оскільки 
воно служить для формування цілей, та допома-
гає створити єдність загальних цілей усередині 
організації.

8. планування дозволяє передбачити обстави-
ни, які варто враховувати при досягненні цілей. 
формальне планування сприяє зниженню ризи-
ку в процесі прийняття рішень [9].

план повинен задовольнити такі вимоги:
– повноту складу дій (має містити в собі все 

необхідне і достатнє для досягнення мети);
– цілісності і скоординованості (всі 

взаємозв'язки мають бути визначені і погоджені 
як у змісті, так і в термінах виконання);

– збалансованості всіх ресурсів (кадрових, на-
уково-методичних, фінансових);

– контрольованості (визначається оператив-
ність поетапного виконання завдань);

– урахування конкретних умов і специфіки 
роботи закладу;

– включення в плани заходів, які реально 
можна виконати;

– відсутність декларативності і загальних 
фраз у визначенні завдань;

– відхід від надмірної деталізації, переванта-
женої додатковими питаннями;

– чутливість до збоїв у виконанні;
– дотримання культури оформлення.
принципи планування:
– соціальна обумовленість планів роботи (ві-

дображення в них мети, завдань, змісту і методів 
здійснення запланованого відповідно до вимог за-
конодавчих актів держави і нормативних доку-
ментів Міністерства освіти і науки);

– науковість (вимагає включення в плани су-
часної інформації, що базується на надбаннях пе-
дагогічної науки, психології, методик, технологій);

– демократизація (передбачає в процесі під-
готовки плану систематичну опору на творчий 
потенціал усього колективу);

– наступність і перспективність (урахування 
результатів попередньої діяльності педколек-
тиву. прогнозування результатів повинно носи-
ти випереджувальний характер щодо реального 
стану справ у закладі);

– системність і комплексність (скординова-
ність усіх видів планування роботи стосовно за-
вдань, змісту, форм і методів, а також термінів 
їх реалізації);

– динамічність (внесення необхідних об'єктивних 
змін і доповнень упродовж навчального року).

Система планування передбачає:
– перспективне планування розвитку мате-

ріально-технічної бази, кадрового забезпечення 
та навчально-виховного процесу закладу загаль-
ної середньої освіти;

– план роботи закладу на поточний навчаль-
ний рік;

– тижневі плани роботи директора, його за-
ступників;

– плани навчально-виховної роботи педаго-
гів (календарні, поурочні, плани роботи класних 
керівників, вихователів, педагогів-організаторів, 
шкільних психологів, соціальних педагогів);
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– плани роботи методичних об’єднань;
– плани роботи учнівських гуртків, об’єднань, 

спортивних секцій;
– план роботи шкільної бібліотеки;
– план роботи шкільної навчально-дослідної 

земельної ділянки (якщо є);
– плани роботи ради ззСо;
– плани роботи піклувальної ради, батьків-

ського комітету (якщо такі створені);
– план-календар роботи школи на поточний 

місяць, навчальну чверть чи семестр;
– розклади уроків, факультативів, індивіду-

альних консультацій, позакласних заходів (за-
тверджуються директором школи) [6].

кожен навчальний заклад складає перспек-
тивні плани розвитку. Складати його найдоціль-
ніше на 5 років (можна на 10, 5, 3 роки).

програма розвитку – це робочий документ 
для організації перспективної та поточної ді-
яльності закладу, який містить відомості про ви-
хідний стан навчального закладу в цілому та її 
окремих підсистем; гіпотетичну модель закладу, 
бажану в майбутньому; описує зміст діяльності 
та послідовність дій, що призведуть до перед-
бачуваного.

програма розвитку – це система діяльності 
з чітко визначеними цілями, завданнями, прогно-
зованими результатами, яка збалансована з ка-
дровими та іншими умовами, наявними ресурса-
ми і невикористаними резервами.

програма розвитку навчального закладу від-
різняється від традиційного стратегічного (пер-
спективного) плану тим, що:

1) програми розвитку спрямовані на прогнозу-
вання змін, оновлення діяльності закладу освіти 
та вироблення стратегії розвитку. плани спрямо-
вані на забезпечення оптимального функціону-
вання закладу освіти;

2) програми розвитку мають виразну іннова-
ційну спрямованість, забезпечують системність 
процесів впровадження нововведень. плани ре-
алізують стапність розв'язування актуальних 
проблем, виконання соціального замовлення на 
освіту;

3) програми розвитку працюють на місію на-
вчального закладу, створюють імідж закладу. 
плани забезпечують виконання та узгоджен-
ня завдань вищих органів управління освітою 
та внутрішніх завдань [4, с. 25].

підготовка програми розвитку ліцею 
№ 157 м. києва зумовлена розбудовою системи 
освіти, якісним оновленням її змісту, який поля-
гає в необхідності привести її у відповідність із 
європейськими стандартами, потребами сучасно-
го життя, запитами жителів міста щодо якісної 
та доступної освіти.

удосконалення навчально-виховного процесу 
на основі нових педагогічних технологій та інно-
вацій передбачає досягнення таких освітніх ре-
зультатів, які б відповідали цілям розвитку осо-
бистості учнів ліцею № 157 і сучасним соціальним 
вимогам. ідеться про створення такого середови-
ща в навчальному закладі, яке б плекало творчу 
особистість, створювало умови для повноцінного 
інтелектуального, творчого, морального, фізич-
ного розвитку дитини, вироблення сучасної мо-
делі випускника школи, спроможного реалізува-
ти власний позитивний потенціал.

програма визначає основні шляхи розви-
тку ліцею. вона скеровує педагогів до реалізації 
ціннісних пріоритетів особистості, задоволення 
освітніх потреб обдарованої молоді, створення 
розвивального середовища, у якому б реалізува-
лася модель випускника.

програма розвитку ліцею № 157 спрямова-
на у площину цінностей особистісного розвитку, 
варіативності й відкритості освітньої системи 
закладу, зумовлює модернізацію чинників, які 
впливають на якість навчально-виховного проце-
су, змісту освіти, форм і методів навчання й ви-
ховання, системи контролю й оцінювання, управ-
лінських рішень, взаємовідповідальності всіх 
учасників навчально-виховного процесу.

програма є комплексом науково-методичних, 
матеріально-технічних та управлінських розді-
лів із визначенням шляхів їх реалізації. у ній 
максимально враховані потреби педагогічного, 
учнівського та батьківського колективів школи.

програма містить наступні розділи:
Розділ І. Удосконалення виховної роботи

1. Здоров’я дитини
Мета: формування ціннісного ставлення до 

власного здоров'я й здорового способу життя 
шляхом комплексного розв'язання педагогічних, 
медичних та соціальних завдань з урахуванням 
індивідуальних особливостей дитини в різні ві-
кові періоди.

Завдання:
•	 створити	 умови	 для	 забезпечення	 охорони	

здоров'я учнів, їхнього повноцінного фізичного 
розвитку й формування здорового способу життя;
•	продовжувати	роботу	 з	профілактики	тю-

тюнопаління, наркоманії, алкоголізму, травма-
тизму;
•	створити	шкільний	центр	розв'язання	кон-

фліктів із метою покращення стосунків між 
учасниками навчально-виховного процесу;
•	 сприяти	 підвищенню	 кваліфікації	 педпра-

цівників із питань формування в учнів ціннісного 
ставлення до свого фізичного «я»;
•	створювати	позитивний	соціально-психоло-

гічний мікроклімат у ліцеї та класах;
•	формувати	 й	 розвивати	 особистість	 учня-

громадянина, здатного до повноцінної успішної 
життєдіяльності в усіх сферах виробництва, на-
уки, освіти й культури;
•	сприяти	вихованню	активної	життєвої	по-

зиції.
2. Правова освіта

Мета: скоординувати зусилля педагогічної, 
батьківської громадськості для попередження про-
типравних дій та вчинків серед учнівської молоді; 

Завдання:
•	реалізувати	систему	правової	освіти	учнів,	

батьків та педагогів;
•	організувати	профілактичну	роботу	на	осно-

ві глибокого вивчення причин і умов, які сприя-
ють скоєнню учнями правопорушень;
•	забезпечити	організацію	змістовного	дозвіл-

ля й відпочинку;
•	поліпшити	роботу	психологічної	служби,	го-

ловну увагу приділити соціально-психолого-пе-
дагогічній допомозі учням та їхнім батькам, за-
хисту прав та інтересів неповнолітніх;
•	налагодити	правову	пропаганду	й	освіту	че-

рез газету, шкільне телебачення.
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Розділ ii. Удосконалення  

навчально-виховного процесу 
1. Навчальна робота

Мета: забезпечення рівного доступу до здо-
буття якісної загальноосвітньої освіти, реаліза-
ція ідей неперервної освіти впродовж життя.

Завдання:
•	забезпечити	рівний	доступ	до	якісної	освіти;
•	налагодити	моніторинговий	супровід	ефек-

тивності навчання;
•	забезпечити	сучасну	матеріально-технічну	

базу для організації якісного навчання.
Пріоритети: забезпечення відповідності рів-

ня загальної середньої освіти державним стан-
дартам освіти, єдність навчання і виховання, 
формування основних компетенцій учнів та ство-
рення умов для розвитку навчально-пізнаваль-
них інтересів учнів на всіх етапах навчання 

2. Профільне навчання
Мета: забезпечення рівного доступу до здо-

буття якісної профільної та допрофесійної під-
готовки учнівської молоді; виявлення й розвиток 
її професійних інтересів.

Завдання:
•	забезпечити	рівний	доступ	 старшокласни-

ків до профільної та початкової допрофесійної 
підготовки;
•	 забезпечити	 диференціацію,	 варіативність	

навчання;
•	спрямувати	підлітків	щодо	майбутньої	про-

фесійної діяльності; 
•	налагодити	 зв'язки	 з	 вищими	 та	 науково-

дослідними установами;
•	налагодити	моніторинговий	супровід	ефек-

тивності профільного навчання;
•	 забезпечити	 сучасну	 матеріально-технічну	

базу для організації якісного профільного навчання.
Пріоритети роботи: формування соціаль-

ної, комунікативної, інформаційної компетенцій 
учнів на профільному рівні та створення умов 
для врахування й розвитку навчально-пізна-
вальних і професійних інтересів, нахилів, зді-
бностей і потреб учнів старшої школи в процесі 
їхньої загальноосвітньої підготовки.

3. Проект «Обдарованість»
Мета: створення психолого-педагогічних 

умов для розвитку творчої активності учасників 
навчально-виховного процесу.

Завдання:
•	забезпечити	оптимальні	умови	для	розви-

тку й творчої реалізації обдарованих дітей;
•	 забезпечити	 пріоритетність	 системи	 по-

шуку, навчання, виховання й підтримки обдаро-
ваних дітей як важливого чинника формування 
умов для становлення особистості, збереження 
й розвитку потенціалу нації;
•	залучати	до	роботи	з	обдарованими	дітьми	

висококваліфікованих педагогічних і науково-пе-
дагогічних працівників а також викладачів за-
кладів вищої освіти;
•	 спрямувати	 покращення	 матеріально-тех-

нічної бази ліцею на поповнення бібліотечних 
фондів, створення ресурсного центру на базі бі-
бліотеки для інформаційно-методичного забезпе-
чення роботи з обдарованими дітьми.

Пріоритети роботи: створення оптимальних 
умов для виявлення, розвитку та творчої реалі-
зації обдарованих дітей.

4. Психологічний супровід  
навчально-виховного процесу

робота психологічної служби ліцею № 157 ґрун-
тується на базі наступних документів:
•	постанов	Кабінету	Міністрів	України;
•	документів,	що	регулюють	діяльність	пси-

хологічної служби системи освіти;
•	документів,	що	визначають	напрями	діяль-

ності психологічної служби;
•	 Концепції	 розвитку	 психологічної	 служби	

системи освіти україни на період 2015–2019 рр.
Мета: запровадити нові моделі діяльності 

психологічної служби на основі сучасних досяг-
нень вітчизняної і світової психолого-педагогіч-
ної науки.

Завдання:
•	 задовольнити	 потреби	 учасників	 навчаль-

но-виховного процесу в отриманні психологічної 
і соціальної допомоги;
•	вивчати	соціальне	середовище	учнів	школи	

з метою раннього виявлення соціально неадек-
ватної поведінки учнів;
•	формувати	демократичну	систему	взаємин	

в учнівському середовищі, між учнями і дорос-
лими з метою профілактики негативних явищ 
у поведінці учнів;
•	створити	оптимальні	умови	для	обдарованої	

і талановитої особистості;
•	здійснювати	соціально-педагогічний	патро-

нат для дітей з обмеженими функціональними 
можливостями, дітей, які опинилися в складних 
життєвих ситуаціях;
•	 проводити	 просвітницьку	 роботу	 серед	

учнів, учителів, батьків щодо здорового способу 
життя.

Розділ iii. Кадрове забезпечення  
навчально-виховного процесу 

1. Робота з педагогічними кадрами
Мета: стимулювання ініціативи і творчості 

педагогів з метою досягнення учнями високого 
рівня освіти, спрямування виховного процесу на 
духовний і фізичний розвиток особистості; забез-
печення економічних і соціальних гарантій про-
фесійної самореалізації педагогічних працівни-
ків та утвердження їхнього високого соціального 
статусу в суспільстві. 

Завдання:
•	сприяти	оптимізації	кадрового	забезпечен-

ня школи;
•	сприяти	підвищенню	професійної	майстер-

ності кожного вчителя;
•	діагностувати	і	визначити	шляхи	подолання	

труднощів у педагогічній діяльності вчителів;
•	удосконалювати	методичну	підготовку	вчи-

телів, активно впроваджуючи інноваційні форми 
методичної роботи, досягнення і рекомендацій 
психолого-педагогічної науки;
•	удосконалювати	систему	внутрішньошкіль-

ного контролю для аналізу навчально-виховного 
процесу навченості і вихованості школярів ;
•	 забезпечувати	 сприятливі	 та	 комфортні	

умови організаційно-педагогічної роботи;
•	 створити	 атмосферу	 спільної	 відповідаль-

ності за результати освітньої діяльності з боку 
всіх учасників навчально-виховного процесу;
•	сприяти	формуванню	систем	психологічної	

та правової освіти, підвищенню компетентності 
педагогічних працівників.
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Пріоритети: оновлення ролі вчителя як ви-
сококваліфікованого фахівця, який володіє зна-
чним арсеналом інноваційних технологій органі-
зації навчально-виховного процесу.

Розділ iv. Державно-громадське  
управління ліцеєм

1. Співпраця з батьками
Мета: створення дієвої моделі державно-гро-

мадського управління розвитком освіти на рівні 
школи.

Завдання:
•	об'єднати	зусилля	педагогічної	та	батьків-

ської громадськості з метою співпраці в навчанні 
й вихованні дітей;
•	 сприяти	 участі	 батьківської	 громадськості	

у формуванні освітньої політики закладу;
•	 удосконалювати	 систему	 виховної	 роботи,	

упроваджувати нові технології організації ви-
ховного процесу, активно залучати батьківську 
громадськість до створення виховного простору 
в закладі;
•	налагодити	співпрацю	з	освітніми,	культур-

но-просвітницькими закладами, іншими устано-
вами, організаціями та широким колом громад-
ськості для організації і підтримки різних форм 
дитячого дозвілля й зайнятості в позаурочний час;
•	сприяти	розвиткові	учнівських	організацій,	

надавати можливість дітям брати участь у при-
йнятті рішень щодо їхнього життя та забезпечи-
ти свободу висловлювання думки;
•	сприяти	розвиткові	волонтерського	руху,	ор-

ганізації культурних, соціально-реабілітаційних 
та оздоровчих заходів, допомагати в соціальній 
адаптації дітям-сиротам, дітям з обмеженими мож-
ливостями, дітям із деструктивною поведінкою;
•	сприяти	підвищенню	авторитету	й	ролі	сім'ї	

у вихованні й соціалізації дітей та підлітків;
•	 формувати	 сучасну	 педагогічну	 культуру	

батьків.
Пріоритети: сприяти піднесенню на якіс-

но новий рівень роботи педагогічного колективу 
з батьками учнів та громадськістю.
Розділ v. Інформаційно-навчальне середовище 

системи освіти ліцею
Мета: входження до єдиного інформаційно-

навчального середовища міста і держави та за-
безпечення ефективності управління навчально-
виховним процесом школи.

Завдання:
•	 забезпечити	 впровадження	 інноваційних	

методик і технологій у практику роботи педаго-
гічних працівників;
•	сприяти	фундаментальним	і	прикладним	до-

слідженням у напрямі розвитку єдиного інформа-
ційного простору в межах реалізації програми;
•	 спрямовувати	 зусилля	 на	 забезпечення	

навчальних кабінетів сучасними навчальними 
комп'ютерними комплексами та мультимедійними 
засобами навчання, телекомунікаційними засоба-
ми широкосмугового виходу в глобальну мережу 
інтернет, ліцензійними базовими та спеціалізова-
ними системними програмними продуктами;
•	 сприяти	 впровадженню	 сучасних	 інформа-

ційно-комунікаційних технологій в освітній процес;
•	сприяти	вдосконаленню	системи	управлін-

ня навчальним закладом шляхом упровадження 
автоматизованої системи управління з викорис-
танням сучасних мережевих технологій.

Пріоритети: створення інформаційно-навчаль-
ного середовища, яке дозволить реалізувати прин-
цип особистісно зорієнтованого навчання; розробка 
системи інформаційних освітніх ресурсів.

Розділ vi. Педагогічне партнерство  
«Освіта без кордонів»

Мета: налагодження освітніх контактів, 
співпраці в міжнародних проектах, активізації 
партнерських освітянських зв'язків.

Завдання:
•	забезпечити	дієву	організаційну,	методичну	

підтримку комплексних програм регіонального 
та міжнародного освітнього партнерства;
•	 налагодити	 міжнародну	 і	 міжрегіональну	

співпрацю з метою обміну й поширення педаго-
гічного досвіду;
•	розширювати	міжнародну	співпрацю	у	сфе-

рі новітніх педагогічних технологій;
•	посилювати	інтеграційні	зв'язки	з	вітчизня-

ними та зарубіжними освітніми установами;
•	удосконалювати	форми	й	методи	партнер-

ської співпраці;
•	 залучати	 учнів	 та	 педагогів	 закладу	 до	

участі в міжнародних освітніх проектах, програ-
мах і конкурсах.

Пріоритети: набуття учасниками навчально- 
виховного процесу освітніх компетентностей, які 
забезпечать їм конкурентоспроможність на євро-
пейському та світовому ринках праці. 

Розділ vii. Матеріально-технічне  
забезпечення 

1. Господарська діяльність
Мета: забезпечити в закладі належні умови 

для навчання й виховання відповідно до сучас-
них санітарно-гігієнічних, технічних і педагогіч-
них вимог.

Завдання:
•	 провести	 комплекс	 енергозбережувальних	

заходів (утеплення фасаду, заміна вікон тощо);
•	провести	заміну	(зміцнення)	дерев'яних	пе-

рекриттів із використанням сучасних технологій;
•	забезпечити	належний	стан	даху,	його	екс-

плуатацію та збереження;
•	поліпшити	умови	експлуатації	й	утримання	

приміщень школи;
•	 виконати	 капітальні	 ремонти	 за	 новітніми	

технологіями, які передбачають тривалий гаран-
тійний термін експлуатації; забезпечити навчаль-
ні кабінети сучасними меблями відповідно до са-
нітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити 
сприятливі й комфортні умови для організації 
навчально-виховного процесу, забезпечити відпо-
відно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженер-
но-технічних вимог безпечні умови для навчання 
та життєдіяльності в закладі освіти;
•	ужити	додаткових	заходів	щодо	збільшення	

частки спеціальних коштів за рахунок благодій-
них внесків, здачі в оренду приміщень, що не ви-
користовуються, надання платних послуг.

Пріоритети: здійснення заходів для модер-
нізації матеріально-технічної бази школи. 

2. бібліотека
Мета: якісне оновлення бібліотечних фондів 

школи; широке забезпечення потреб інформацій-
но-бібліографічного обслуговування всіх учасни-
ків навчально-виховного процесу; перетворення 
шкільної бібліотеки на інформаційно-консульта-
ційний центр.



«Young Scientist» • № 4 (56) • April, 2018

п
е

д
а

го
гі

ч
н

і 
н

а
у

к
и

515
Завдання: 
•	 удосконалити	 матеріально-технічну	 базу	

шкільної бібліотеки;
•	 створити	 інформаційно-консультаційний	

центр та обладнати сучасні індивідуальні місця 
для самостійного пошуку й опрацювання інфор-
мації користувачами бібліотеки; 
•	 удосконалювати	 автоматизоване	 робоче	

місце бібліотекаря. 
•	 продовжити	 комплектування	 бібліотечних	

фондів, аналізувати й коригувати стан забезпе-
чення підручниками.
•	 здійснювати	 бібліографічно-інформаційне	

забезпечення навчально-виховного процесу на 
основі повного якісного обслуговування.

відповідно до кожного розділу визначаються 
напрямки роботи.

Висновки і пропозиції. процес управління будь-
якою педагогічною системою передбачає цілепокла-
дання (постановку цілей) і планування (прийняття 
рішень), що диктується необхідністю постійного 
розвитку, руху педагогічної системи. у діяльності 

керівника важливе місце займає інструктування, 
риторична майстерність, необхідні для формування 
переконаності під час виконання доручення, забез-
печення єдності педагогічного й учнівського колек-
тивів, надання безпосередньої допомоги у процесі 
виконання роботи, вибір найадекватніших форм 
стимулювання діяльності, а також оцінювання 
процесу і результатів. професіоналізм керівника 
проявляється в його вмінні створити ефективну 
організаційну структуру управління закладом, по-
вноваження й відповідальність учасників спільної 
діяльності, а також правила їхньої взаємодії по 
вертикалі та горизонталі [3]. планування роботи 
у закладі загальної середньої освіти не виключають 
право керівників, педагогічного колективу на твор-
чість, різноваріантність у виборі форм і структури 
планів. вони повинні бути стислими, конкретними, 
лаконічними, передбачати заходи, які обов'язково 
мають бути виконаними і які можна контролювати. 
плани мають відображати актуальні напрямки ді-
яльності навчального закладу та тенденції освітньої 
системи й державної політики.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛьНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОбЩЕГО СРЕДНЕГО 
ОбРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОбРАЗОВАТЕЛьНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Аннотация
в статье раскрыта сущность понятия планирования, требования к планированию, функции планиро-
вания. проанализированы преимущества программы развития учебного заведения и ее отличия от 
традиционного стратегического (перспективного) плана. представлен элементы программы развития 
лицея № 157 г. киева, содержит пять разделов и тематических блока к каждому разделу. каждый 
раздел содержит цели, задачи и приоритеты работы.
Ключевые слова: планирование, заведение общего среднего образования, план развития, программа 
развития, лицей № 157 г. киев.
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tHe planning of secondary educational institution activity  
in tHe context of educational cHanges

summary
in the article the author specifies the essence of the concepts planning, demands for planning, functions 
of planning. the advantages of program of development of educational institution and its differences 
from conventional long-range plan are analyzed. the components of Program of development of lyceum 
№ 157 in Kyiv which consists of five chapters and topical units to each chapter are presented. each chap-
ter comprises a goal, tasks and priorities of work.
Keywords: planning, secondary educational institution, development plan, development program, lyceum 
№ 157 in Kyiv.


